
Gezamenlijke oproep van Groene gemeenteraadsleden: samen voor schone lucht en 
duurzame mobiliteit 
 
Mobiliteit wordt beschouwd als eerste prioriteit voor het verbeteren van de 
aantrekkingskracht van steden, en voor de leefkwaliteit en gezondheid van onze burgers. 
Om de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering tegen te gaan - zoals afgesproken 
in de COP21-overeenkomst in Parijs - hebben we beleid omtrent energieconversie nodig 
dat zich richt op transport met lage CO2-uitstoot, aangezien 25% van de uitstoot die 
klimaatverandering veroorzaakt in Europa komt van transport, en in het bijzonder van 
wegtransport. Het verminderen van verkeersopstoppingen en luchtvervuiling betekent een 
verbetering van de economische concurrentiepositie van onze steden en het welzijn van 
onze burgers. 
 
We weten allemaal hoe Dieselgate een jaar geleden het Europese publiek schokte: nadat 
Volkswagen toegegeven had dat ze had gefraudeerd met emissietesten voor stikstofoxide 
(NOx), toonden nationale en Europese onderzoeken aan dat de meeste van de auto’s op 
onze wegen veel meer uitstoten dan toegestaan door de Europese wetgeving. Consumenten 
worden op twee manieren bedrogen: ze rijden in vervuilendere auto’s dan ze dachten, en in 
steden ademen ze vuilere lucht in. Politici in Europa beloofden betere en betrouwbaardere 
testen, schonere auto’s, minder vervuiling. Maar een jaar later, voelen wij ons behoorlijk in 
de steek gelaten. 
 
Om deze redenen is het fundamenteel en urgent om beleid voor transport met lage CO2-
uitstoot te ontwikkelen en te implementeren.  
 
Daarom hebben gemeenteraadsleden van de Groene partijen in Europa, aanwezig in Rome 
voor een conferentie op 22 oktober 2016, een verzoek: 
 
-       We willen het aantal reizen met persoonlijk gemotoriseerd vervoer, zoals auto of 
motor, verminderen, door het heroverwegen van de stedelijke omgeving, en we willen meer 
ruimte en gewicht te geven aan bewoners en gebruikers van transport met lage CO2-
uitstoot. 
 
-       We willen ‘actieve’ beweging promoten, vooral door middel van fiets- en 
voetgangersbeleid; zowel het promoten van meer bewegen als de verbetering van de 
infrastructuur. 
 
-       We willen overal de toegankelijkheid voor mensen die minder mobiel zijn herzien. 
 
-       We willen bevolkingsparticipatie in het plannen van stedelijke mobiliteit bevorderen en 
transparant bestuur invoeren in alle lagen van de overheid. 
 
-       We willen degelijke financieringsstelsels voor stedelijk transport. 
 
-       We willen een EU-wijde terugroeping van alle vervuilende auto’s op onze wegen die 
de EU-wetgeving schenden, en meer NOx of CO2 uitstoten dan is toegestaan. De 
autofabrikanten moeten dit probleem zo snel mogelijk oplossen. We hebben al kostbare tijd 
verloren, ten koste van de gezondheid van onze burgers. 
 



-       Het is onacceptabel dat de autofabrikanten meer speelruimte hebben gekregen om 
zeer vervuilende auto’s op de markt te brengen na 2021. De zogenoemde conformity factors 
die waren geïntroduceerd na het VW-schandaal, moeten zo snel mogelijk worden herzien, 
zodat auto’s op onze wegen niet meer uitstoten dan tien jaar geleden is voorgeschreven 
door de EU. Dit is de enige manier waarop steden de EU-normen voor luchtkwaliteit 
kunnen halen. 
 
-       We willen betere coördinatie en samenwerking tussen steden promoten om het 
uitwisselen van ervaringen te bevorderen. 
 
-       We willen nieuwe Europese richtlijnen over stedelijke luchtkwaliteit, met grotere 
rijkweidte en strengere beperkingen, om zo de gezondheid van onze burgers te verbeteren. 
 
-       We willen dat er beleid aangenomen wordt op het gebied van stedelijke logistiek voor 
het transport van goederen, om het efficiënter en duurzamer te maken, en het gebruik van 
voertuigen met lage uitstoot te garanderen. 
 
-       We willen beleid voor stedelijke planning dat rekening houdt met de mobiliteit van 
burgers en bedrijven om zo reisafstanden en grondgebruik te verminderen. 
 
-       We willen gedeelde mobiliteit bevorderen (autodelen, fietsdelen en scooterdelen) om 
zo de cultuur van eigendom te veranderen en een beweging richting geïntegreerde mobiliteit 
in te zetten.  
 
We stellen de ontwikkeling van duurzame technologische innovatie voor transport voor, om 
de kwaliteit en de diensten naar de burgers te verbeteren.  
 
We willen schone lucht voor onze burgers en sporen lidstaten, de 
Europese Commissie en het Europees Parlement aan om actie te 
ondernemen. Nu. 


